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ODTÜ BÖTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay:

Teknolojinin amaç olarak 
kullanımdan çok araç olarak 
kullanımına odaklanılmalı

Türkiye’de eğitimde 
bilişim teknolojilerinin 
“kompartmentalist” 
bir yaklaşımla ayrı bir 
konu olarak görüldüğü, 
ayrı ders, ayrı öğretmen 
yaklaşımı ile ilerlenmeye 
çalışıldığını bildiren 
Çağıltay, teknolojinin alan 
derslerinde bir kaldıraç 
rolü görmediği ve bir 
yol haritası veya politika 
bulunmadığını vurguladı.

“Eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı, 
projeleri ve etkileri”ne yer verdiğimiz 
“Dosya” sayfalarımıza Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
(BÖTE) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kürşat Çağıltay, sorularımızı yanıtlayarak 
katıldı. 
Bilgi teknolojilerinin önemli bir kaldıraç 
görevi görebileceği düşüncesiyle eğitimde 
yaygın olarak kullanıldığına değinen 
Çağıltay, Türkiye’nin 1984’ten FATİH 
Projesi’ne kadar artan bir şekilde bilgi 
teknolojilerini eğitimde kullandığından 
söz etti. 

Eğitimde bilgi teknolojilerine yapılan 
yatırımın eğitim kalitesinde artış olarak 
dönüşünün ne olduğunun bilinmediği bunu 
açıkça ortaya koyacak veri bulunmadığını 
kaydeden Çağıltay, “Tarihsel olarak 
eğitimde teknoloji kullanımına bakacak 
olursak bu konuda arzu edilen başarının 
sağlanmadığı görülüyor” dedi.

Türkiye için önemli eksiklerden birisinin 
eğitimin temelde okul sistemi ile sınırlı 
görülmesi olduğuna işaret eden Çağıltay, 
bu yaklaşımın günümüzde geçerliliğini 
kaybettiğini artık yaşam boyu öğrenmenin 
benimsendiğini bildirdi.

“Türkiye’de eğitimde bilişim teknolojileri 
kompartmentalist bir yaklaşımla ayrı bir 
konu olarak görülüyor ve buna yönelik 
ayrı ders, ayrı öğretmen yaklaşımı ile 
ilerlenmeye çalışılıyor” diyen Çağıltay, 
bu konuda daha önde olan ülkelere 
bakıldığında, bilişimin kaldıraç rolünün 
dersler ile bütünleştirildiği ve bilişim 
teknolojilerinin amaç değil etkili araç 
olarak kullanıldığının görüldüğünü 
belirtti. 

Bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanımı 
konusunda. Türkiye ile ilgili yapılmış 
geniş kapsamlı bir çalışma olmadığını 
söyleyen Çağıltay, bu konuda Türkiye’nin 

“emekleme sürecinde” olduğunu kaydetti.
Dünyanın en büyük eğitsel bilgisayar ve 
tablet projeleri ve çalışmaları hakkında 
kısa bilgiler veren Çağıltay, “Ne yazık ki, 
bilişim teknolojileri, (henüz) bizi daha 
zeki yapmıyor ya da öğrenmenin daha 
hızlı olmasını sağlamıyor. Teknoloji 
ile daha motive edici, daha zengin 
öğrenme ortamları oluşturabilme 
potansiyeli bulunmakla beraber bunun 
sonuçlarının büyük sıçramalar yaptığı ya 
da yapabileceğini söylemek pek mümkün 
değil” diye konuştu.
Eğitim teknolojileri alanındaki 
çalışmaların daha iyiye ulaşana kadar 
devam etmesi gerektiğini anlatan Çağıltay, 
eğitim ortamlarında bilgisayar kullanımı 
sonucunda ortaya çıkabilecek fiziksel 
sorunları da aktardı. 

“Türkiye’de eğitimde teknoloji kullanımı, 
yapılan büyük çaplı yatırımlara rağmen 
çok kısıtlı kalıyor” değerlendirmesinde 
bulunan Çağıltay, teknolojinin alan 
derslerinde bir kaldıraç rolü görmediği ve 
bir yol haritası veya politika bulunmadığını 
vurguladı.

Çağıltay, bilişim teknolojisinin öğrenme 
amacına yönelik değil de teknik bir yetinin 
öğretilmesi yaklaşımı nedeniyle, öğrenilen 
konunun kısa sürede unutulduğu, herkesi 
programcı ya da bilişim teknolojisi uzmanı 
yapma yaklaşımının de öğrencileri bu 
alandan soğuttuğunun altını çizdi. 

“Son yıllarda, özellikle FATİH Projesi 
ile teknik altyapıda oluşan iyileşme ne 
yazık ki üst yapıda bir değişime neden 
olmuyor. Çabalar ne yazık ki işin görsel 
boyutu olan teknik altyapı kurma, cihaz 
alma boyutunda kalıyor,  görülmeyen ama 
zor olan boyuta geçemiyor” diye konuşan 
Çağıltay, MEB’in mevcut durumunu 
“ümitsiz” olarak değerlendiriyor.

Her çocuğa bir laptop (Portekiz) ve her 
çocuğa bir tablet (Avustralya) projelerinin 
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başlangıcına benzeyen FATİH Projesi’nin, 
benzerlerinde olduğu gibi “bir eğitim 
projesi” olarak değil, seçimler esnasında 
seçim vaatleri ile oy kazanma girişimi 
olarak başlatıldığına değinen Çağıltay, 
“Eğer olursa, FATİH Projesi’nin en önemli 
olumlu etkisi, düşük sosyo-ekonomik 
seviyedeki ailelerin çocuklarının bu 
teknolojiler ile erken buluşması olacak. 
Böylece sayısal uçurumun bir miktar 
kapanması söz konusu olabilir” ifadelerini 
kullandı.

Eğitim sisteminin daha esnek yapıya 
geçmesi, merkezi kararların azaltılıp 
hantallığın atması, eğitimin tüm hayatı 
kapsayan bir yapıya kavuşması gerektiğine 
dikkat çeken Çağıltay, söyleşiyi şu öneri ile 
bitirdi:

“BÖTE bölümleri de bu süreçte yeniden 
yapılanmalı, özellikle alan öğretmenlerine 
lisansüstü derecesi veren programlara 
dönüştürülmeli, öğretmenlerin bilişim 
teknolojilerini derslerinde öğrenme 
faaliyetlerinde kullanabilmesi için gerekli 
eğitimi veren bölümler haline gelmeli” 

-Eğitimde bilgi teknolojilerinin neden 
kullanıldığını başlıklar halinde sıralayabilir 
misiniz? Bilişim teknolojilerinin eğitimde 
kullanımının başlıca nedenlerini açıklar 
mısınız? Eğitim ortamlarında teknoloji 
kullanımı sürecinde belirlenen sorunlardan 
kısaca söz eder misiniz?

-Eğitimde bilgi teknolojileri temelde 
öğrenme ve öğretme süreçlerinin daha etkin 
hale getirilmesi ve iyileştirmesi amacı ile 
kullanılıyor. Bunlar arasında ilk akla gelenler, 
İçerik sunumu; Öğrenci öğretmen etkileşimi; 
Ölçme değerlendirme ve Motivasyon unsuru 
sayılabilir. Bu ve diğer kullanım başlıklarında 
ana hedef, öğrenen ve öğretenler açısından 
daha etkili, verimli ve memnun edici öğrenme 
ortamları oluşturuyor. Yaşam kalitesi hayatın 
her alanında arttıkça benzer kalite artışının 
eğitimde de olması bekleniyor. Bu iyileşme 

sürecinde bilgi teknolojilerinin önemli bir 
kaldıraç görevi görebileceği düşüncesi ile 
eğitimde yaygın olarak kullanımı gündeme 
geldi. Örneğin, Türkiye açısından 1984 
yılında ilk bilgisayarların bazı ortaokullara 
verilmesinden, bugün gündemde olan 
FATİH projesine kadar artan bir şekilde 
bilgi teknolojilerinin eğitimde kullanımı 
gündemdedir. Ancak, eğer yakından 
izlenirse hem dünyada hem de Türkiye’de 
bilgi teknolojilerinin eğitimde kullanımı 
konusunda temel bazı sorunlar bulunduğu 
görülüyor. FATİH Projesi öncesinde yüz 
binlerce bilgisayarın okullara kurulumu yapıldı, 
günümüzde de milyonlarca tabletin öğrencilere 
dağıtımının yapılmasına çalışılıyor. Ancak, 
eğitimde bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın 
eğitim kalitesinde artış olarak dönüşünün ne 
olduğu bilinmiyor. Araştırma sonuçlarında 
bunu açıkça ortaya koyacak veri elde 
bulunmuyor. Bu sorun, aslında sadece Türkiye 
için değil diğer ülkeler için de az çok benzerlik 
taşıyor. Tarihsel olarak eğitimde teknoloji 
kullanımına bakacak olursak bu konuda arzu 
edilen başarının sağlanmadığı görülüyor. 
Stanford Üniversitesinden Larry Cuban 

tarafından yazılan “Öğretmenler ve Makineler: 
1920’den beri sınıfta teknoloji kullanımı” 
başlıklı kitapta, film makinelerinin, radyonun, 
televizyonun ve bilgisayarın eğitimde devrim 
yapmasının beklendiğini dile getiriyor. 
Ancak, bu devrim bir türlü gerçekleşemiyor. 
Teknolojiyi geliştiren kişiler o teknolojilerin 
diğer alanlara girdiği gibi eğitime de girip 
büyük değişimler yapmasını bekliyor ama 
değişim olmayınca ya hayal kırıklığına uğruyor 
ya da yeni teknolojiler peşinde koşuyor. 
Eğitimin farklı dinamikleri olan bir sistem 
olması nedeni ile en son teknolojinin o ortama 
getirilip monte edilmesi sistemde yama etkisi 
yapıyor. 
Türkiye için önemli eksiklerden birisi de 
eğitimin temelde okul sistemi ile sınırlı 
görülmesidir. 19. yüzyıl yaklaşımı olan bu 
görüş, günümüzde geçerliliğini kaybetti. 
Eğitim artık yaşam boyu (life long) ve yaşam 
içi (life wide) olmak durumundadır. Ortalama 
70 yıllık ömür içinde 16-17 yıllık bir formal 
eğitim süreci küçük bir zamanı kapsıyor. 

Eğitim fakültelerimiz de hâlâ bu eski yaklaşımı 
sürdürdükleri için okul bağlamının dışına 
çıkamıyor ve yaşam boyu öğrenme bir 
nevi öksüz kalıyor. Hâlbuki bu alan bilişim 
teknolojilerinin eğitimde çok daha etkin 
kullanılabileceği bir potansiyele sahiptir.

- Bilişim teknolojileri eğitimde dünya ve 
Türkiye’de nasıl kullanılıyor? 

-Bilişim teknolojilerinin formal eğitim 
süreçlerinde kullanımı konusunda nispeten 
başarılı ülkelere baktığımızda Türkiye’den 
önemli açılardan farklılıkları olduğunu 
görüyoruz. Türkiye’de eğitimde bilişim 
teknolojileri kompartmentalist bir yaklaşımla 
ayrı bir konu olarak görülüyor ve buna 
yönelik ayrı ders, ayrı öğretmen yaklaşımı 
ile ilerlenmeye çalışılıyor. Alan derslerindeki 
(Matematik, Fen, Sosyal gibi) öğretmenler, 
kişisel ilgisi olanlar dışında, derslerinde 
bilişim teknolojilerini kullanmak yönünde çaba 
sarf etmiyor. Zira mevcut sistem onlara böyle 
bir zorunluluk getirmiyor. Bu konuda nispeten 
önde olan ülkelere baktığımızda ise bilişimin 
kaldıraç rolünün dersler ile bütünleştirildiği ve 
bilişim teknolojilerinin amaç değil etkili araç 
olarak kullanıldığı görülüyor. Bu tür yaklaşıma 
sahip ülkeler de çeşitli araştırmalarda dijital 
yeterlilikler açısından hep üst sıralarda yer 
alıyorlar. Örneğin, bu farklılık nedeni ile FATİH 
Projesi’nde dağıtılması hedeflenen teknolojiler 
genelde eğitim amaçlı kullanılamıyor. Bir MEB 
raporunda denildiği gibi “Her ne kadar BT 
politikasında bilgisayarlar ve bilgisayar ağları 
önemli öğeler olsa da, daha etkili öğrenme 
ve tüm düzeylerde (sınıf, okul, il ve ulusal) 
daha etkili yönetim için, öğrenenlerin BT’nin 
yardımıyla becerilerinin nasıl ilerletileceğine 
ve geliştirileceğine odaklanılmalıdır.”
Daha önce de belirttiğim gibi bilişim 
teknolojilerinin eğitimde kullanımı konusunda 
gelişmiş ülkelerle aramızdaki önemli bir fark 
da yaşam boyu öğrenme amaçlı kullanım 
açısından ortaya çıkıyor. Örneğin, Training 
Magazine 2013 raporuna göre, ABD’de 
firmaların eğitim için harcadıkları yıllık 
toplam meblağ 56 milyar dolar. Bu eğitimlerin 
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yüzde 55’i bilişim teknolojileri kullanılarak 
gerçekleştiriliyor (harmanlanmış eğitim, 
sanal sınıf, sosyal ağlar, mobil öğrenme vb.) 
ve oran her yıl daha da fazla artıyor.  Türkiye 
ile ilgili yapılmış geniş kapsamlı bir çalışma 
olmadığı için veri bulunmuyor. Ancak, kanımca 
bu konuda henüz emekleme sürecinde 
olduğumuzu söylemek yanlış olmaz.

-Eğitimde bilişim teknolojilerinden 
yararlanma adına dünyada yürütülen önemli, 
büyük proje ve çalışmalar ile yaşanan 
gelişmeler konusunda bilgi verir misiniz?

-Son yıllarda değişik ülkelerde ortaya 
çıkan büyük çaplı projeler genelde tablet 
bilgisayarlar üzerinden şekilleniyor. ABD’de 
çok sayıda okulda Kendi Cihazını Getir (Bring 
Your Own Device-BYOD) politikası uygulanıyor, 
eyaletler arasında Maine okulda laptop 
kullanımı konusunda en önde gidiyor.  Dünya 
Bankası uzmanı Michael Trucano tarafından 
2013 yılında yapılan analizine göre dünyanın 
en büyük eğitsel bilgisayar ve tablet projeleri, 
Uruguay, Tayland, Peru, Kenya, Türkiye, 
Hindistan, Arjantin, Portekiz’de bulunuyor. Çok 
sayıda öğrenciye cihaz verilmesi üzerine kurulu 
bu projelerde ne yazık ki projelerin eğitsel 
etkisi çalışması bulunmuyor.
 
Diğer çok konuşulan proje ve çalışmalar 
arasında MOOC (Massively Open Online 
Courses) ve Flipped Classroom sayılabilir. 
MOOC girişimi çok sayıda kişinin çevrimiçi açık 
dersleri alabilmesi üzerine kurulmuş. Dünyanın 
önde gelen üniversitelerinden MIT ve Harvard, 
tüm dünyaya ücretsiz elektronik ders verme 
projesine 100 milyon dolara yakın kaynak 
ayırmışlar. EdX ismi verilen projedeki hedef, 1 
milyar kişiye ücretsiz eğitim vermektir. ABD’de 
Stanford, Princeton, Pennsylvania ve Michigan 
üniversiteleri de benzer şekilde ücretsiz 
elektronik dersler vermekte. Ayrıca özel 
şirketler de MOOC yaklaşımı ile dersler vermek 
üzere çalışıyorlar. MIT, 2001’de dünyada ilk kez 
ders malzemelerini ve videolarını elektronik 
ortamda herkese açmıştı. O derslerin 
malzemeleri incelenebiliyor ve videoları 
izlenebiliyor ama izleyenlerin hoca, sınav ve 
ödevlerle ilişkisi olmuyordu. Yeni sistemde 
tüm katılımcılara, üniversitenin normal 

öğrencilerine verildiği gibi ders verilmesi için 
çalışılıyor. Dersler sırasında öğrencilerin tümü, 
sorulacak soruları cevaplamak, ödev yapmak, 
ara sınav ve yılsonu sınavlarına girmek ve 
sonuçlarını öğrenme hakkına sahip olabiliyor. 
Sonuçta öğrenciler takip ettikleri dersin 
sertifikasını da alabiliyor. MOOC ile ilgili olarak 
özellikle gelişmiş üniversitelerde çok yüksek 
ilgi olmakla beraber eğitsel etkileri hakkında 
henüz bir veri bulunmuyor.
 
Flipped classroom (ters yüz edilmiş sınıf) 
yaklaşımı da son zamanlarda sık sık gündeme 
geliyor. Aslında, derslere ders öncesi çalışmak 
ve hazırlanmak olarak hep bilinen bu yaklaşım, 
bilişim teknolojilerinin yardımı ile bugün daha 
da öne çıktı. Öğrenciler derse gelmeden önce 
öğretmenin videosunu izliyor, sanal ortamda 
etkinlikleri yapıyor konu hakkında hazır hale 
geliyor ve derse geldiğinde ders anlatımını 
dinlemek yerine tartışma yapıp problem 
çözüyor ve daha etkileşimli bir öğrenme 
deneyimi yaşıyor. Bu yaklaşımın da eğitsel 
etkinliği hakkında tartışmalar hâlâ sürüyor.

-Avrupa Komisyonu’nun bilişim 
teknolojilerinin eğitimde kullanılması 
konusunda neler yaptığı, nasıl kararlar 
aldığına ilişkin bilgi verir misiniz?

-Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde eğitimde 
bilişim teknolojileri kullanılması konusunda 
en önemli çalışmalardan birisi Çerçeve (ya da 
Horizon) projeleri kapsamında gerçekleşiyor. 
Technology Enhanced Learning çağrıları 
kapsamında milyonlarca Euro bu konuda 
yapılan araştırma projelerine aktarılıyor. 
Komisyonun en önemli girişimlerinden birisi, 
2013 yılında duyurulan “Eğitimi Açmak – 
Opening up Education” girişimi ile Avrupa 
çapında bilişim teknolojilerinin eğitime 
daha fazla katkıda bulunması için başlattığı 
çalışmalardır. Bu kapsamda hazırlanan 
raporlarda çeşitli seviyelerdeki karar vericilere 
yönelik temel tavsiye, “Dersler esnasında 
öğrencilerin BT-temelli etkinliklerinin 
arttırılmasıdır  (Increasing students’ ICT-
based activities during lessons”Survey 
of Schools: ICT in Education raporu, 
sayfa-10). Ayrıca, çevrim içi ulaşılabilen, 
açık erişimli ders malzemelerinin sayısının 

arttırılmasına da büyük önem veriliyor. (http://
openeducationeuropa.eu/). Diğer önemli bir 
girişim de “Yeni İşler için Yeni Yetenekler-New 
Skills for New Jobs” olarak adlandırılıyor. 
Yaşam boyu öğrenme politikası doğrultusunda, 
çalışanlara yönelik eğitimlerin çevrim içi 
verilmesi kararlaştırıldı.

AB içinde başlatılan Opening up Education 
girişimi ya da code.org kapsamında gündeme 
getirilen programlama etkinliği konusu da bir 
anda Türkiye’de her öğrenciye kodlama dersi 
verme düşüncesine dönüştü. Türkiye’deki okul 
müfredatına bakıldığında her sorun için bir 
ders önerildiği görülüyor. Örneğin, trafik bir 
sorun ders olarak var, sağlık bir sorun ders 
olarak var. Vatandaşların dini inançlarının 
zayıf olduğuna inanan siyasiler çok sayıda din 
dersi ile bu sorunu çözeceklerine inanıyorlar. 
AB politika önerisi dokümanlarında pek çok 

öneri bulunuyor ama zorunlu ders önerisine 
rastlanmıyor.
 
-Digital devrimin eğitime yansımaları, 
eğitimde bilişim teknolojilerinin sağladığı 
yararlara ilişkin kısa bir değerlendirmenizi 
alabilir miyiz?

-Bu konuda hâlâ işin başında bulunuyoruz. 
Eğitimde bilişim teknolojilerinin sağladığı en 
temel ve ölçülebilir yarar, eğitim almak isteyen 
kişilerin bu servislere ulaşımı önündeki 
engellerin azalmasıdır. Bilişim teknolojileri 
ile daha esnek ve yaratıcı eğitim çözümleri 
sunulabiliniyor. Zamana ve yere bağlı olmadan 
eğitim almak mümkün olabiliyor. Ancak, 
bunlar eğitimin daha çok lojistik tarafında 
yer alıyor. Ne yazık ki, bilişim teknolojileri, 
(henüz) bizi daha zeki yapmıyor ya da 
öğrenmenin daha hızlı olmasını sağlamıyor. 
Teknoloji ile daha motive edici, daha zengin 
öğrenme ortamları oluşturabilme potansiyeli 
bulunmakla beraber bunun sonuçlarının 
büyük sıçramalar yaptığı ya da yapabileceğini 
söylemek pek mümkün değil. Bu aslında 
insanın evrim sürecine bakıldığında gayet 
normal bir sonuç. Zira insanı insan yapan 
düşünme ve öğrenme yetilerinin bugünkü 
seviyeye gelmesi, milyonlarca yıllık bir 
evrim sürecinin sonucunda beyindeki nöron 
sayısının önemli şekilde artışı ile oldu. Bilişim 
teknolojilerinin hayatımızda yaygın şekilde 
yer almasının üstünden daha 20-30 yıllık bir 
süre geçmesi nedeniyle beynimizin fizyolojik 
yapısında önemli değişimlerin olmasını 
beklememek gerekir. Öğrenme, teknoloji ile ya 
da teknolojisiz yine aynı hızda gerçekleşecek.

Bilişim teknolojilerinin eğitimde yer almasını 
belki de yaşam kalitesinin arttırılması kavramı 
çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Nasıl 
kullandığımız otomobillerin içindeki konforun 
arttırılması bir yerden bir yere gidişimizde 
harcadığımız ortalama süreyi azaltmıyor ya 
da yaşadığımız evlerin akıllı ev donanımına 
sahip olması hayatımızı uzatmıyor ama 
hayattan aldığımız zevki arttırıyorsa eğitimde 
bilişim teknolojilerine de bu açıdan bakılabilir. 

http://www.bilisimdergisi.org/s170

http://www.bilisimdergisi.org/s170


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 652014 KASIM64

Ancak, bu durum bizlerin bilişim teknolojilerini 
kullanarak eğitimin nasıl daha etkili, verimli 
ve memnun edici yapılacağı önünde bir engel 
olmamalı. Nasıl Edison ampulü bulurken bin 
kere başarısız olmuş ama sonunda sonuca 
ulaşmışsa eğitim teknolojileri alanındaki 
çalışmalar da daha iyiye ulaşana kadar devam 
etmelidir.

- Eğitimde bilgisayar kullanımının olumlu 
olumsuz etkilerini sıralayabilir misiniz?

-İnsanın bilgisayarla etkileşimine fizyolojik 
boyuttan, diğer bir deyişle fiziksel ergonomi 
açısından bakacak olursak, kullanıcının 
oturacağı sandalyenin özellikleri, klavyenin 
tuşlarının büyüklüğü, ekranın uzaklığı ve 
farenin ele oturması için gerekli uygun boyutlar 
sağlanamadığı durumda çeşitli sağlık sorunları 
ile karşılaşılıyor. Eğitim ortamlarında bilgisayar 
kullanımı sonucunda da bu tür fiziksel sorunlar 
ortaya çıkabilir.

Bilgisayar kullanımında karşılaşılan sağlık 
sorunlarının en başında, sinirlerle ilgili 
bir sorun olan “Karpal tünel sendromu” 
geliyor. Karpal tünel sendromu, bilgisayarda 
uzun süreli yazı yazmak ve fare kullanmak 
sonucunda ellerde oluşan ağrılı bir problemdir. 
Özellikle bilek ve parmaklarda uyuşma, ağrı, 
kramp, şişlik ve yanma gibi sorunlarla kendisini 
gösteriyor. Tedavisi için fizik tedavi ve ileri 
durumlarda cerrahi müdahale gerekiyor. Uzun 
süreli bilgisayar kullananların bu soruna karşın 
özellikle yazı yazarken ellerini rahat ettirecek, 
yastık benzeri destek ürünlerini kullanmaları 
tavsiye ediliyor.

Diğer önemli sorunlar ise, oturma sorunları 
nedeniyle sırt, boyun ve omuz bölgelerinde 
oluşuyor. Doğru şekil ve açıda oturmamak,  
uzun süreli aynı pozisyonda kalmak, koltuk 
ve masa sorunları bunlara neden oluyor. 
Ekrana eğilmeyi gerektirmeyen pozisyonda 
bulunuluyorsa, ekran göz hizasında bir 
açıda bulunuyorsa ve ergonomik bir koltuk 
kullanılırsa bu sorunların ortaya çıkma ihtimali 
azaltılıyor. Ama bu durumda da kullanıcının 
belirli aralarla küçük egzersizler yapması 
gerekiyor. Yoğun bilgisayar kullanıcılarının 
karşılaştıkları bu sorunları azaltmak için 

bilgisayarı belirli aralarla kilitleyen ve 
kullanıcıyı egzersiz yapamaya zorlayan 
programlar bulunuyor. 

Üçüncü önemli problem de görme ile ilgili. 
Gözlerde kuruluk, yanma, kaşıntı, bulanık 
görme ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar 
ekrana uzun süreli bakmaktan dolayı 
oluşuyor. Gözlerin ekranda belli bir noktaya 
yoğunlaşması sonucunda göz 
kırpma sayısı azalıyor ve göz 
kuruluğu yaşanıyor. Dakikada 
ortalama 25 kere gözümüzü 
kırparken bu sayı, bilgisayar 
kullanırken bu sayı 8-10’a 
düşüyor. Bu nedenle belirli 
aralarla gözlerimizi ekrandan 
ayırıp uzaklara bakmalı ve göz 
kırpıp göz kuruluğu etkilerini 
azaltmalıyız. Ekranın ışığının 
fazla parlak olması, üzerine ışık 
gelip yansıma yapması, yazıların 
boyunun çok küçük olması ve 
ekran masaüstünün karmaşık 
olması gibi durumlar da gözlerde 
yorgunluğa ve rahatsızlığa yol 
açabilir. Böyle durumlardan 
kaçınılması gerekiyor.

Fiziksel ergonomi ile ilgili 
olan bu sorunların yanı sıra aşırı bilgisayar 
kullanımı psikolojik açıdan da bazı sorunlara 
neden olabiliyor. Bilgisayar kullanımı ile 
ilgili belki de en önemli psikolojik sorun 
bilgisayar bağımlılığıdır. İnsanlar belli bir süre 
bilgisayar, e-posta ve sosyal ağlardan uzak 
kaldıklarında kendilerini rahatsız hissediyorlar. 
Alkol - Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi 
ve Eğitim Merkezi (AMATEM) tarafından 
yapılan çalışmalarda Türkiye’deki internet 
kullanıcılarının yüzde 1,98’i ile yüzde 3,5’inin 
internet bağımlısı olduğu ve bu gruptaki 
erkeklerin sayısının kadınlara oranla 2-3 kat 
fazla olduğu belirtiliyor.

Son zamanlarda gündeme gelen bir problem de 
uzun süreli bilgisayar kullanımının obezitenin 
nedenlerinden birisi haline gelmesidir. 
Bilgisayar başında sağlıksız beslenme 
sonucunda aşırı kilo alınıyor.

Fiziksel sorunların yanı sıra bilgisayarların 
aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olması 
nedeni ile öğrencinin dikkatini dağıttığı ve 
konsantrasyon sorunu yarattığı da belirtiliyor. 
Örneğin, yapılan bir araştırmada, yeni nesil 
gençlik arasında yaygın olan birden fazla 
etkinliği aynı anda yapma alışkanlığının (ders 
çalışırken, e-postaya bakmak, telefondan 
SMS yollamak gibi) aslında öğrenme sürecini 

sekteye uğrattığı ve verimsizlik yarattığı 
raporlanıyor. Sınıf içinde de teknoloji 
kullanımının geleneksel ders anlatımı 
yapılan sınıflarda sorun yarattığı (derste cep 
telefonunun çalması vb) ve konsantrasyona 
olumsuz etkisi olduğu da biliniyor.

-Eğitimde teknolojilerin nasıl kullanılacağı, 
bu teknolojilere uygun strateji, yöntem-
teknik ve ölçme-değerlendirme gibi eğitim 
durumlarını da kapsıyor. Bu çerçevede 
Türkiye’nin eğitim sisteminde teknoloji 
kullanımına ilişkin değerlendirmenizi alabilir 
miyiz?

-Türkiye’de eğitimde teknoloji kullanımı, 
yapılan büyük çaplı yatırımlara rağmen 
çok kısıtlı kalıyor. Bu noktada, bilişim 

teknolojilerine yapılan yatırımlardan eğitim 
açısından pozitif geri dönüş alınıp alınmadığı 
bilinmiyor. En temel nokta olarak, teknolojinin 
alan derslerinde bir kaldıraç rolü görmediği 
görülüyor. Matematik, Türkçe, Sosyal ya da 
Fen dersini öğrencilere daha etkili ve verimli 
öğretmek için bilişim teknolojisi hemen 
hemen hiç kullanılmıyor. Kullananlar da çok 
az sayıda, kişisel merakı olan öğretmenlerdir. 

Onun ötesine geçmek için bir yol haritası 
ya da politika bulunmuyor. Mevcut bilişim 
teknolojisi yatırımlarının eğitimdeki 
yansıması, öğrencilere ayrı bir bilgisayar 
dersinde bilgisayarın ayrı bir konu 
olarak verilmesi şeklinde oluyor. Bilişim 
teknolojisinin bağlamdan koparılması 
yani bir öğrenme amacına yönelik değil 
teknik bir yetinin öğretilmesine yönelik 
yaklaşım, öğrenilen konunun kısa sürede 
unutulmasına yol açıyor. Daha da kötüsü, 
herkesi programcı ya da bilişim teknolojisi 
uzmanı yapma yaklaşımı, öğrencileri bu 
alandan da soğutuyor.

Son yıllarda, özellikle FATİH Projesi ile 
teknik altyapıda oluşan iyileşme ne yazık 
ki üst yapıda bir değişime neden olmuyor. 
Teknik altyapıyı kurmak eğer gerekli mali 
kaynağınız varsa oldukça kolay ama insan 
faktörünü ve eğitimi değiştirmek, onun 

içine girmek işin en zor kısmıdır. Çabalar 
ne yazık ki işin görsel boyutu olan teknik 
altyapı kurma, cihaz alma boyutunda kalıyor,  
görülmeyen ama zor olan boyuta geçemiyor. 

MEB’in mevcut durumunu bu açıdan 
değerlendirirsek maalesef durum 
ümitsizdir. Özellikle son dönemlerde MEB’in 
önceliklerinin eğitim/öğretimin iyileştirilmesi 
ve bu süreçte teknolojinin kullanılması 
olmadığı biliniyor. Toplum mühendisliği 
kapsamında vatandaşların ideolojik bir 
dönüşüme uğratılması günümüzde temel 
politika oldu ve tüm enerji bunun üzerine 
yoğunlaşıyor. Bu aşamada, MEB tarafında 
eğitim ve teknoloji konularında kısa vadede 
önemli bir girişimin gerçekleşmesi pek olası 
gözükmüyor. 
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-Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin 
eğitim sistemine yansımalarına ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Dünyadaki örneklerine bakacak olursak, 
Portekiz ve Avustralya’da seçimler esnasında 
ortaya çıkan her çocuğa bir laptop (Portekiz) ve 
her çocuğa bir tablet (Avustralya) projelerinin 
başlangıcına çok benzeyen FATİH Projesi, 
benzerlerinde olduğu gibi ne yazık ki bir eğitim 
projesi olarak değil, seçimler esnasında 
seçim vaatleri ile oy kazanma girişimi olarak 
başlatıldı. Seçimlerde öne sürülen çılgın 
projelerden MEB tarafında da FATİH Projesi 
gündeme geldi. Projenin mevcut durumu 
ile eğitim sistemimizin çıktılarına olumlu 
bir etkisinin olması beklenmiyor. Eğer 
olursa, FATİH Projesi’nin en önemli olumlu 
etkisi, düşük sosyo-ekonomik seviyedeki 
ailelerin çocuklarının bu teknolojiler ile 
erken buluşması olacak. Böylece sayısal 
uçurumun bir miktar kapanması söz konusu 
olabilir. Benim kişisel olarak olmasını çok 
umut ettiğim diğer bir olası olumlu etki ise, 
evlerde annelerin de çocuklarının tabletlerine 
dokunup, kullanıp teknolojiyi görmeleri ve belki 
de hayatlarında ilk defa İnternet’e girmeleri 
olacak. Ama bunun ötesinde eğitimsel açıdan 
FATİH Projesi’nin mevcut durumu, onun 

“Ruhuna el-FATİHA” projesi haline dönüşmesi 
ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.  Çok 
sayıda bakan, genel müdür, yönetici ve kurumu 
öğüten bu proje, herkesin uzak durmaya 
çalıştığı bir zombiye – yaşayan ölü- dönüşüyor.

-Eğitimde kullanılan teknolojiler konusunda 
Türkiye’nin en temel sorununun, “teknolojinin 
genelde amaç olarak kabul edilmesi” 
olduğu bildiriliyor. Bugüne kadar eğitim 
sisteminde, belli bilişim teknolojilerinin 
nasıl kullanılacağının öğrencilere 
öğretilmesi şeklinde gerçekleştiği, bu 
yaklaşımda beklentinin, teknoloji kullanımını 
öğrenen kişilerin bunları etkin öğretim 
için de kullanabilecekleri yönünde olduğu 
belirtiliyor. Eğitim teknolojileri konusunda 
Türkiye’de harcanan çabalar etkin öğrenme 
ortamları yaratma merkezli olmadığından 
alan derslerinin (Matematik, Fen, Sosyal) 
öğretiminde hiçbir zaman etkin olarak 
kullanılamadığı kaydediliyor. Ayrıca 
alan öğretmenlerinin derslerini bilişim 
teknolojileri ile nasıl daha etkin hale 
getirebileceği konusunda ciddi bir çaba sarf 
edilmediği bunun yerine teknoloji amaç olarak 
kabul edilip “Bilgisayar Öğretmenliği” gibi 
dünyada örneği olmayan bazı öğretmenlik 
alanları oluşturulduğuna işaret ediliyor. 
Uzmanlar çözümün, eğitim teknolojileri 

konusunda şimdiye kadar izlenen, “teknoloji 
amaçtır” yaklaşımından “teknoloji araçtır” 
yaklaşımına dönülmesinde yattığını 
vuruluyor. Bu değerlendirmeler ışığında 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaklaşımına ilişkin 
görüşlerini alabilir miyiz?

-Bu soruda dile getirilen görüşler ülkemizde 
özellikle yurt dışındaki uygulamalara bizzat 
dahil olmuş bazı akademisyenler tarafından 
zaten dile getiriliyor. Türkiye’de izlenen 
mevcut yaklaşımın, çözüm değil sorun yaratıcı 
olduğu ve özellikle ilgili bölümlerin lisans 
mezunlarından mutsuz insanlar yaratacağı 
belirtiliyor. Pratiğe bakıldığında plansız 
bir şekilde açılan çok sayıda programdan 
mezun olan binlerce öğrencinin işsiz olduğu, 
öğretmenliğe girenlerin de küçük bir azınlık 
dışında mutsuz olduğu görülüyor. Bu konuda 
neler yapılması gerektiği konusu aslında epey 
önce MEB’e bir rapor ile de bildirilmişti.

Ancak, ne yazık ki eğitim politikaları bu tür 
raporların sonuçları ile değil günlük kararlarla 
belirlendiği için rapor hayata geçirilemedi. 
Gazi Üniversitesi, BÖTE Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın başkanlığında, 
2007 yılında hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, 
Temel Eğitim Projesi II. Fazı, BT Entegrasyonu 
Temel Araştırması raporunda şu sonuç 
paragrafı olması gerekeni ortaya koyuyor:
“BT politikaları, öğretim programı ile 
ilişkilendirildiğinde, öğretmenlerin bunları 
kendi öğrenme faaliyetlerinde kullanma 
olasılığı artacaktır. BT’nin öğretim programına 
ayrı bir teknik ders olarak eklenmesi 
önerilmemektedir. Çünkü BT ayrı bir ders 
olduğunda, öğretmenler BT’ni ayrı bir konu 
olarak görecekler ve ders uygulamalarında 
BT’ni derslerine entegre etme eğiliminde 
olmayacaklardır. Bunun yerine BT, öğrenme 
ve öğretme kaynakları olarak öğretim 
programının bir parçası olmalıdır.”
Bu konuda ülkelerarası karşılaştırma yapma 
amaçlı bir araştırma çalışmasını da ODTÜ’de 
sürdürüyoruz. Bilindiği gibi Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme 

for International Student Assessmen) 
çalışması sonuçlarına göre Kore ve Finlandiya 
gibi ülkeler akademik alanlarda hep başta 
yer alırken aynı zamanda Dijital Beceriler 
kategorisinde de başta bulunuyorlar. Bu 
ülkeleri incelediğimizde müfredatlarında 
bilişim teknolojilerinin ayrı ve zorunlu bir ders 
olarak yer almadığı görülüyor. Fakat alan 
öğretmenleri (Matematik, Fen, Sosyal vb.) 
kendi dersleri içinde bilişim teknolojilerini 
yoğun olarak kullanıyorlar. Hatta Kore’de 
öğretmenlerin dersleri içine bilişim 
teknolojilerini belli oranda entegre etmeleri bir 
zorunluluk. Finlandiya’da şu an yürüttüğümüz 
araştırma çalışmasında da benzer bir 
durumun olduğu görülüyor.
 
Bu saptamalardan yola çıkarak, Türkiye’de 
izlediğimiz yaklaşımın ve bu konuda insan 
kaynağı yetiştiren kurumların yeniden 
yapılanması gerektiği kaçınılmaz bir durum 
olarak görünüyor. Tek bir elbiseyi herkese 
giydirmeye çalışan eğitim sistemimizin, 
daha esnek yapıya geçmesi, merkezi 
kararların azaltılıp hantallığını atması şart. 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 
eğitim fakültelerine uygulanan zorunlu 
program, kesinlikle ortadan kaldırılıp eğitim 
fakültelerinin esnek davranmasını engelleyen 
düzenlemelerden kurtulmak gerekiyor. Eğitim 
fakülteleri de 21. yüzyılın ihtiyaç ve koşulları 
doğrultusunda kendilerini değiştirmeli. 

Eğitimi okul duvarları ve okul sürecinin 
ötesine götürüp tüm hayatı kapsayan bir 
yapıya kavuşturmalıyız. BÖTE bölümleri de 
bu süreçte yeniden yapılanmalı, özellikle alan 
öğretmenlerine lisansüstü derecesi veren 
programlara dönüştürülmeli, öğretmenlerin 
bilişim teknolojilerini derslerinde öğrenme 
faaliyetlerinde kullanabilmesi için gerekli 
eğitimi veren bölümler haline gelmeli. 

Eğer lisans programlarının devam etmesi 
istenirse bir kapasite planlaması ile 
mezunların iş tanımları yeniden yapılmalı ve 
bölüm müfredatlarında önemli değişiklikler 
gerçekleştirilmeli.  
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